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A) The	  point	  of	  the	  whole	  story	  of	  Balak	  and	  Bilaam	  

1) The	  verses	  	  
a) Chapter	  22,	  verses	  6	  –	  7	  
b) Chapter	  22,	  verse	  12	  
c) Chapter	  22,	  verse	  18	  
d) Chapter	  22,	  verse20	  
e) Chapter	  22,	  verse	  35	  
f) Chapter	  22,	  verse	  38	  
g) Chapter	  23,	  verses	  7	  –	  10	  
h) Chapter	  23,	  verse	  12	  
i) Chapter	  23,	  verses	  18	  –	  23a	  
j) Chapter	  23,	  verse	  26	  
k) Chapter	  24,	  verses	  1	  –	  6	  
l) Chapter	  24,	  verse	  12	  

2) There	  seem	  to	  be	  two	  different	  ways	  to	  read	  the	  message	  of	  the	  story	  
a) God	  has	  blessed	  Israel,	  and	  no	  curses,	  augury	  or	  sorcery	  could	  affect	  them.	  Bilaam	  the	  

sorcerer	  is	  powerless,	  no	  better	  than	  a	  donkey.	  
(I) God’s	  blessing	  cannot	  be	  undone	  by	  curses,	  augury	  or	  sorcery	  
(II) God	  is	  supremely	  powerful,	  whereas	  curses	  and	  magic	  are	  powerless	  

b) God	  will	  not	  allow	  Bilaam	  to	  curse	  Israel	  and	  Bilaam	  is	  obedient	  of	  God’s	  will.	  God	  put’s	  a	  
blessing	  in	  Bilaam’s	  mouth	  whenever	  he	  comes	  to	  curse	  Israel.	  
(I) 	  This	  implies	  that	  were	  God	  not	  to	  intervene	  to	  prevent	  the	  curse,	  it	  may	  have	  an	  effect.	  

Bilaam’s	  curses	  could	  have	  power	  
(II) There	  is	  a	  world	  of	  black	  magic	  that	  may	  be	  at	  odds	  with	  God’s	  rule	  of	  the	  universe	  

B) Book	  of	  Deuteronomy	  chapter	  18,	  verses	  9	  –	  15	  
1) The	  occult	  professions	  

a) Augur	   סם קסמיםקו 	  –	  General	  term	  for	  a	  diviner	  or	  fortune	  telling	  
b) Soothsayer		מעונן    –	  Unclear,	  may	  be	  one	  who	  tells	  the	  future	  based	  on	  the	  cloud	  formations	  
c) Diviner		מנחש    –	  Diviner.	  In	  Genesis	  44:5,	  15	  it	  refers	  to	  divination	  based	  on	  the	  patterns	  

formed	  when	  liquid	  of	  different	  densities	  are	  mixed	  in	  a	  goblet	  
d) Sorcerer		מכשף    	  -‐	  A	  practitioner	  of	  magic.	  See	  Exodus	  22:17	  
e) One	  who	  casts	  spells		חובר חבר    -‐	  	  Charmer	  as	  with	  snakes	  or	  one	  who	  uses	  magic	  in	  self	  

defense.	  See	  Psalms	  58:6	  and	  Isaiah	  47:9,	  12	  
f) On	  who	  consults	  ghosts	  or	  familiar	  spirits	  		שואל אוב וידעוני    –	  Necromancy,	  gaining	  knowledge	  

of	  reality	  and	  the	  future	  from	  the	  dead	  
g) One	  who	  inquires	  of	  the	  dead	   דורש אל המתים  	  –	  May	  be	  a	  catchall	  forbidding	  any	  non	  

conventional	  ways	  of	  inquiring	  of	  the	  dead	  
2) Are	  all	  these	  things	  forbidden	  because	  they	  compete	  with	  God’s	  power,	  or	  because	  they	  have	  no	  

power	  or	  efficacy?	  
a) This	  is	  the	  same	  question	  that	  we	  asked	  concerning	  Bilaam’s	  curses.	  
b) Our	  tradition	  is	  divided	  over	  this	  question	  between	  the	  mystics	  and	  the	  rationalists	  

 
רמב"ן על התורה, פרק י"ח פסוק ט'פירוש ה  

 
והזכיר מכשף שם כלל לכל הכשפים וחובר חבר ושואל אוב וידעוני, והם פרטים בכשוף, ואסר אותם גם לשואל ודרש 

... אל המתים, כאוב עצמו  
 

פיהם מעונן והוא היודע בעננים, ומנחש הוא המביט בעופות בכנ...  והזכיר קוסם קסמים, והיא מחשבה בעתידות בכלל
... שכל מה שימהר להודיע בעתיד קודם היותו יקרא נחש ... או בצפצוף  

 



הכתוב כי תועבת ה' כל עושה אלה, ולא אמר "עושה כל אלה", כי הכתוב ידבר על רובם, כי המעונן והמנחש  ואמר
ת רבות כאלה אינה תועבה ולא הוריש הכנענים בעבורם, כי כל בני אדם יתאוו לדעת עתידות למו ומתעסקין בחכמו

לדעתם:  
 

ועתה דע והבן בעניני הכשפים, כי הבורא יתברך כאשר ברא הכל מאין עשה העליונים מנהיגי התחתונים אשר למטה 
 מהן, ונתן כח הארץ וכל אשר עליה בכוכבים ובמזלות לפי הנהגתם ומבטם בהם כאשר הוא מנוסה בחכמת האיצטגנינות

... כח המנהיגים העליונים דרכי תמורותאבל היה מנפלאותיו העצומות, ששם ב ...  
 

אבל ההנהגה הפשוטה אשר במהלכה הוא חפץ הבורא יתברך, אשר שם בהם מאז, וזה היפך וזה סוד הכשפים וכחם 
שאמרו בהם (חולין ז:) שהם מכחישים פמלייא של מעלה, לומר שהם היפך הכחות הפשוטים והם הכחשה לפמלייא 

סור אותם התורה שיונח העולם למנהגו ולטבעו הפשוט שהוא חפץ בוראובצד מהצדדין, ועל כן ראוי שתא  
 

ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים יתפרסמו לעיני רואים ...  ורבים יתחסדו בנחשים לומר שאין בהם אמת כלל... 
הקרובות לבא  שבהם יודיעו עתידות ולא לזמן גדול ולא עתידות רחוקות יגידו רק בעתידות ... ורבותינו גם כן יודו בהם

יודיעו,  
 

וכאשר כלל הכתוב המעוננים והקוסמים עם התועבות ...  וכל זה איננו תועבה בעמים אבל חכמה תחשב להם...
הנזכרות, חזר ופירש (בפסוק יד) הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו כי חכמתם לדעת 

ר הנה אסר לך השם המעשים האלה הנזכרים בעבור שהם תועבות לפניו הבאות, ואתה לא כן נתן לך ה' אלהיך, יאמ
הנחשים והקסמים בעבור שעשה לך מעלה גדולה לתתך עליון על כל גויי  ובגללם הוריש הגוים ההם מפניך, ואסר לך

 מנחשהארץ שיקים בקרבך נביא ויתן דבריו בפיו, ואתה תשמע ממנו מה יפעל אל ולא תצטרך אתה בעתידות אל קוסם ו
והנה … כל דבריהם אמת ולא יודיעו בכל הצריך, אבל הנבואה תודיע חפץ השם ולא יפול דבר מכל דבריה ואין  … 

אתה חלקו וסגולתו שומע עצתו מפיו  
 

כי הנחשים שורש דבר נמצא בם …   
 

Commentary of the Ramban (Nachmanides) to Sefer Devarim, chapter 18, verse 9 
 
It mentions the sorcerer, which is a generic term for all different types of sorcery, and a charmer, 
and one who consults a ghost or a familiar spirit, and these are all types of sorcery. They are 
forbidden as well to one who inquires of them. The necromancer is just like one who consults a 
ghost …  
 
And it mentions the auger, which is a generic term for inquiry into the future … A diviner tells 
the future by means of the formations of the clouds, and the fortune-telling observes the wings or 
the chirping  of the birds … any method of providing knowledge of the future before it happens 
is called fortune-telling …  
 
The verse (verse 12) says that “for all that do these things are an abomination unto the Lord”, but 
it does not say ‘for those that do all these things …” because the verse is referring to most of 
them but not to all of them, for the diviner and the fortune-teller are not abominations, and God 
did not dispossess the Canaanites on their account, for all human beings desire to know things 
that are to come upon them in the future, and engage in many of these types of wisdom of theirs.  
 
Now know and understand the matter of sorcery, for God may He be blessed, when he created 
everything from nothing, he made the upper worlds sovereign over the lower worlds which are 
beneath them, and he gave power over the earth and all that is upon it to the heavenly bodies and 
constellations according to their rule and their spell on the lower world, as is shown in the 
science of astronomy/astrology … however, in God’s great wondrousness, he created ways for 
the forces to be influenced … 
 
However, the normal course of nature is the will of God, according to how he arranged the 
heavenly bodies from the very beginning. This is the secret of the workings of sorcery which 



opposes God’s will. It is as our rabbis said about the sorcerers (Babylonian Talmud, Tractate 
Hullin 7a) that “they are in opposition to the heavenly retinue”. In other words, they contradict 
the normal forces and in a certain sense oppose the retinue. Therefore it is fitting that the Torah 
forbade these practices so that the world will be left to its natural course which is the will of the 
Creator. 
 
Many make light of the fortune-tellers claiming that there is no truth in them at all … but we 
cannot deny the truth of things that have been witnessed by many, and our rabbis also have 
acknowledged their truth … Through these methods they can know the future – not for very long 
and not the distant future; rather only the near future do they predict … 
 
These things are not abominations for the nations; rather they are their wisdom … And therefore 
although the passage [at first] included the fortune-tellers and the augers with the sorcerers, it 
later explained (verse14) that “these nations, that you are to dispossess, hearken to diviners and 
augers”, whose wisdom is in predicting the future, “but as for you, the LORD your God has not 
allowed you to do so”. 
 
In sum, God forbade these earlier mentioned matters because they are abominations before him, 
and because of them he dispossess these nations before you. And he forbade the diviners and the 
fortune-tellers to you because He gave you great eminence in setting you “on high above all the 
nations of the earth” (Devarim 28:1) meaning that he will raise up a prophet in your midst and 
will put His words in his mouth, and you will learn from him what God will do. For knowledge 
of the future you will have no need for diviners and fortune-tellers who … whose words are not 
fully correct and who do not provide all necessary information. Prophecy on the other hand 
informs us of God’s desire and not one of its words will fall to the earth ... You are his portion 
and His treasure, hearing His counsel from His mouth … 
 
 Indeed there is an element of truth in fortune-telling. 

 
 

ג"יל התורה, פרק י"ח פסוק פירוש הרמב"ן ע  
 

 וטעם תמים תהיה עם ה' אלהיך שנייחד לבבנו אליו לבדו ונאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע אמתת כל עתיד 
אבל אם נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמים, כי הוא אלהי האלהים עליון  ... וממנו לבדו נדרוש העתידות, מנביאיו

ות הכוכבים והמזלות כרצונו מפר אותות בדים וקוסמים יהולל ונאמין שכל הבאות משנה מערכ על הכל היכול בכל
אמר שתהיה תמים עם השם בכל אלה, ...  ולפיכך אחר אזהרת שאלת העתידות   תהיינה כפי התקרב האדם לעבודתו

תשמע.ולא תירא ממגיד עתיד אבל מנביאו תדרוש ואליו   
 

Commentary of the Ramban (Nachmanides) on Devarim, chapter 18, verse 13 
 

The meaning of whole-hearted is that we are to direct our hearts to Him only, and believe that He 
alone does everything. It is He who knows the truth about all future events and from Him alone, 
from His prophets … are we to inquire of future events… If we hear any predictions of the 
diviners, we are to say “Everything is in the hands of heaven” (Talmud Bavli, Tractate Brachot 
33b), for “He is the God of gods” (Devarim 10:17), who is supreme above all, the Lord over all, 
who changes at will the course of the stars and the constellations, who frustrates the omens of 
pretenders and makes the augers go mad. And we must believe that all that occurs is a function 
of the degree to which one comes close to God’s service. Therefore, after the warning about 
inquiring about future events from the diviners … it states that you are to be whole-hearted with 
God in all these matters, and not be overawed by those who tell of things to come. Rather you 
should inquire of His prophet and to him shall you hearken. 

 
 



פירוש הרמב"ן על התורה, ספר ויקרא פרק כו, פסוק יא  
  

והכלל כי בהיות ישראל שלמים והם רבים, לא יתנהג ענינם בטבע כלל, לא בגופם, ולא בארצם, לא בכללם, ולא ביחיד 
ך מדרכי הרפואות כלל, מהם, כי יברך השם לחמם ומימם, ויסיר מחלה מקרבם, עד שלא יצטרכו לרופא ולהשתמר בדר

כמו שאמר (שמות טו כו) כי אני ה' רופאך וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה, גם כי יקרם עון שיחלו לא ידרשו 
ברופאים רק בנביאים, כענין חזקיהו בחלותו (מ"ב כ ב ג) ואמר הכתוב (דהי"ב טז יב) גם בחליו לא דרש את ה' כי 

נהוג בהם, מה טעם שיזכיר הרופאים, אין האשם רק בעבור שלא דרש השם אבל  ברופאים, ואילו היה דבר הרופאים
:הוא כאשר יאמר אדם, לא אכל פלוני מצה בחג המצות כי אם חמץ  

אבל הדורש השם בנביא לא ידרוש ברופאים   ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם, אחר שהבטיח וברך את  -
:והרופאים אין מעשיהם רק על המאכל והמשקה להזהיר ממנו ולצוות עליולחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך,   

וכך אמרו (ברכות סד   ) כל עשרין ותרתין שנין דמלך רבה רב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא קרא, והמשל להם -
אלא  (במדב"ר ט ג) תרעא דלא פתיח למצותא פתיח לאסיא והוא מאמרם (ברכות ס) שאין דרכם של בני אדם ברפואות
שנהגו, אילו לא היה דרכם ברפואות יחלה האדם כפי אשר יהיה עליו עונש חטאו ויתרפא ברצון ה', אבל הם נהגו 

:ברפואות והשם הניחם למקרי הטבעים  
וזו היא כונתם באמרם (שם) ורפא ירפא מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות, לא אמרו שנתנה רשות לחולה  

ה ובא להתרפאות כי נהג ברפואות והוא לא היה מעדת השם שחלקם בחיים, אין להתרפאות, אלא כיון שחלה החול
לרופא לאסור עצמו מרפואתו, לא מפני חשש שמא ימות בידו, אחרי שהוא בקי במלאכה ההיא, ולא בעבור שיאמר כי 

ת כא יח) יש השם לבדו הוא רופא כל בשר, שכבר נהגו ועל כן האנשים הנצים שהכו זה את זה באבן או באגרוף (שמו
על המכה תשלומי הרפואה, כי התורה לא תסמוך דיניה על הנסים, כאשר אמרה (דברים טו יא) כי לא יחדל אביון 

:מקרב הארץ, מדעתו שכן יהיה אבל ברצות השם דרכי איש אין לו עסק ברופאים  
 

 

 
 
 
 



 



ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, חלק ד'  
 

רש בין השמות אלהים וה' והבינותי מה רב המרחק בין אלהי אברהם ובין אלהי טז) אמר הכוזרי: הנה נתבאר לי ההפ
אריסטו כי לה' יתעלה משתוקקים בני אדם שהשיגוהו בחוש ועל יסוד עדות ראיה ואלו לאלוהים נוטים על פי הקש 

קש מראה רק זאת הגיוני מי שהשיגו בחוש בא לידי מסירות נפש מתוך אהבת האלוה ולידי הנכונות למות עליה ואלו הה
... כי חובה היא לרומם את האלוה כל שעה שאין הדבר מזיק ואין סובלים צער עליו  

יז) אמר החבר: אברהם לעמת זה באו עליו נסיונות רבים הסבל אשר סבל בראשונה באור כשדים ואחרי כן בימי נודו 
להעלותו עלה והוא עמד בכל אלה כי  כגר בארץ ואחרי זה במילה ואחרי כן בהרחקת ישמעאל ואחרי זה בעקדת יצחק

הוא השיג מה שהשיג מן הענין האלוהי בחוש לא לפי הקש הוא ראה בעליל כי אין דבר מפרטי מעשיו נעלם מעיני 
האלוה ושוב ראה כי האלוה גומלהו לרגעים על מעשי צדקה ומדריכהו בדרך הישר והוא שלא יצעד צעד לפנים או 

ואיך לא ילעג אברהם כעת להקשיו ההגיוניים הקודמים הלא כן דרשו החכמים ז"ל לאחור כי אם ברשות מאת האלוה 
על הפסוק ויוצא אותו החוצה אמר לו צא מאצטגנינות שלך זאת אומרת צוהו לעזב את חכמותיו ההקשיות כחכמת 

…הכוכבים וכדומה ואז יתחיב לעבד את מי שהשיג בחוש כמה שנאמר טעמו וראו כי טוב   
 

Sefer haKuzari, part four, sections 16, 17 
 
The King: Now I understand the difference between Elokim and Adonai, and I see the great 
difference between the God of Avraham and the God of Aristotle. One yearns for Adonai after 
having experienced His presence and having witnessed Him with one's own eyes. Elokim, on the 
other hand, one acknowledges on the basis of logical speculation. One who has experienced His 
presence is filled with love of God, and is totally dedicated to him, even to the point of 
willingness to sacrifice his life for Him. Logic, on the other hand, shows only that one is 
obligated to exalt God as long as there is no trouble in doing so and it entails no harm… 
The Rabbi: Avraham however, suffered many trials; first what he underwent in Ur Kasdim, later 
during the days of his wandering as a stranger in the land of Israel, and then his circumcision,   
followed by the removal of Ishmael from  his house, and finally Akidat Yitzhak. He stood strong 
in all of them, and that is because he had experienced God's presence and did not know of Him 
only through logical speculation. He saw clearly that none of the details of his life are hidden 
from God, and he saw as well that God rewards him immediately for all of his righteous deeds, 
and leads him in an upright path. –he never took a step forward or backward except with God's 
permission. How could Avraham now not scorn his earlier logical speculations? Behold, this 
what our sages said (Tractate Shabat p. 156a) on the verse "And He took him outside (Breishit 
15:5)": "He said to him – Abandon your stargazing and speculation". That means that He 
commanded him to abandon his logical rational speculation - which included 
astrology/astronomy - and to found his relationship to God on his sensual experience. And this is 
what the verse says "(Thilim 34:9) Experience and see that God is good"... 
  
 

ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, חלק ד', סימן כ"ז  
 

ויתכן כי העיון הזה שמצאנו בספר יצירה היה עיונו של אברהם אבינו שעה שכבר נתבררו לו  ...(כז) אמר החבר: 
אחדות האלוה ורבונותו אך טרם זכה להתגלות אולם לאחר שזכה להתגלות עזב את כל ההקשים ולא בקש מעם האלוה 

לו לרצון אחרי אשר למדו האלוה מה הוא הרצון במה ישג ובאיזה מקום וכבר דרשו החכמים על מאמר כי אם להיות 
הכתוב ויוצא אותו החוצה צא מאצטגנינות שלך כלומר עזב חכמת הכוכבים וכל חכמת טבע מספקת   

 
Rebbi Yehudah haLevi, Sefer haKuzari, part 4, section 27 

 
The Rabbi: This speculation that is found in Sefer haYetzera is perhaps that of Avraham Avinu 
after he had discovered the unity and the sovereignty of God, but still before he had merited 
revelation. However, after he merited revelation he abandoned all his rational speculation and 
engaged in nothing but endeavoring to do that which is pleasing to God, after God had informed 
him what this entails, and how and where this was to be accomplished. And our sages (Tractate 
Shabat p. 156a) already explicated the words of the verse "And He took him outside (Breishit 



15:5)" as meaning: "Abandon your stargazing and speculation", that is to say, forsake 
astrology/astronomy and all speculative natural science. 
 

 
ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, חלק ב', סימן כ"ו בסופו  

 
אני תורת האלהים היא ומי שקבלה בתמימות בלי התפלפלות ובלי התחכמות  אל נכון נעלם הדבר ונעלה מזה אומר

מעלה הוא מן המתחכם והחוקר אך מי שנטה מן המדרגה העליונה הזאת אל המחקר מוטב לו כי יבקש טעם לדברים 
האלה אשר יסודם בחכמה האלוהית מאשר יעזבם לסברות רעות ולספקות המביאים את האדם לאבדון:  

 
Rebbi Yehudah haLevi, Sefer haKuzari, part 2, section 26 (end) 

 
The Rabbi:  In truth the matter is hidden and much more exalted than this [explanation that I was 
able to offer]. I say that the Torah is Divine, and one who accepts it wholeheartedly, without 
investigation and rationalization, is on a much higher level than the rationalist and the one who 
investigates. However, one who has already lost that high level and has become immersed in 
investigation, would do better to search for deeper meaning in these things which are founded in 
Divine wisdom, than to abandon himself to fleeting musings and doubts. These latter bring one 
to no good.   
 
 
                             -------------------------------------------------------- 
 

 
 

                                   
 

משנה תורה לרמב"ם, הלכות עבודה זרה, פרק י"א  
 

המתים ... יג) איזהו דורש אל  
  ... יד) אסור לשאול בעל אוב או בעל ידעוני

... טו) המכשף חייב  
טז) ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהן 

הם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב שיש תועלת בהן שנאמר כי לא נחש ואין ראוי לישראל ש
ביעקב ולא קסם בישראל ונאמר כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן 

אסרתן אינן אלא מן הסכלים וגו' כל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהן אמת ודבר חכמה אבל התורה 
ומחסרי הדעת ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלימה אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל 
אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן 

ההבלים תמים תהיה עם ה' אלהיך ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו  
 

Maimonides (Rambam), Mishne Torah, Laws of Idolatry, chapter 11 
 

13) How is necromancy practiced? …  
14) It is forbidden to consult a ghost or a familiar spirit…  
15) One who performs sorcery …  
16) All these matters are all matters of falsehood and deceit, and it was with these that the early 
idolaters made the other [non-idolatrous] gentiles deviate and follow them. It is not fitting for 
Jews, who are intelligent and wise, to use such nonsense, or even to think that they are of any 
use, for it is written, "Surely there is no enchantment in Jacob, or divination in Israel", and it is 
also written, " For these nations, that you are to dispossess, hearken to diviners and augers; but as 
for you, the LORD your God has not allowed you to do so". Anyone who believes in these or 
similar things and imagines in his heart that they are true and a branch of wisdom, but that [we 
don't practice them because] the Torah forbade them, is nothing but a fool who is lacking 



knowledge, and is in the category of women and children, who are of undeveloped intelligence. 
However, those people who are wise and of a perfected intelligence know on the basis of clear 
proofs that all these things that the Torah forbade are not a branch of wisdom, but are merely 
nonsense and vanity which those lacking in knowledge follow and because of which abandon the 
ways of truth. Because of this, when warning us against these vanities, the Torah says, "You 
shall be perfect with the Lord your God".  

 
 

מסכת פסחים, פרק ד', משנה ט  
 

פּואֹות, ְוהֹודּו לֹו. ...ִׁשָּׁשה ְדָבִרים ָעָׂשה ִחזְִקּיָה ַהֶּמֶלְך, ַעל ְׁשֹלָׁשה הֹודּו לֹו, ְוַעל ְׁשֹלָׁשה ֹלא הֹודּו לֹו. .... ָּגנַז ֵסֶפר רְ   
 

פירוש המשנה לרמב"ם, מסכת פסחים, פרק ד', משנה ט'  
 

ן כי שלמה חבר ספר רפואות כשיחלה שום אדם או יקרנו שום חולי מן החולים היה ...שמעתי וכן פרשו לי העני 
מתכוין לאותו הספר והיה עושה כמ"ש בספר והיה מתרפא וכאשר ראה חזקיה כי בני אדם לא היו סומכין על הש"י 

ולת מה שאין ראוי הסיר אותו וגנזו. ואתה שמע הפסד זה המאמר ומה שיש בו מן השגיונות ואיך יחסו לחזקיהו מן הא
ליחס כמותו לרעועי ההמון, וכמו כן לסיעתו שהודו לו ולפי דעתם הקל והמשובש האדם כשירעב וילך אל הלחם ויאכל 

הרעב, א"כ כבר נואש ולא ישען באלהיו נאמר להם הוי השוטים   ממנו בלי ספק שיבריא מאותו חולי החזק החולי
ישביע אותי ויסיר רעבתנותי ואחיה ואתקיים, כן אודה לו שהמציא לי כאשר נודה לשם בעת האכילה שהמציא לי מה ש

רפואה ירפא חליי כשאתרפא ממנו, ולא הייתי צריך להקשות על זה הענין הגרוע לולא שהיה מפורסם.  
 

Tractate Pesachim, chapter 4, mishna 9 
 
Six things were done by King Hezkia, three of them were accepted and three were not accepted 
… he banned the Book of Medical Remedies and (his decision) was accepted. 
 

Maimonides’ Commentary to the Mishna, Tractate Pesachim, chapter 4, mishna 9 
I have heard, and it has been explained to me as well, that (King) Shlomo composed this Book of 
Medical Remedies, that when a person would become sick or any malady would affect him, he 
would look it up in the book and would do as prescribed therein, and he would be healed. Now 
when Hezkia took note that people were not relying on God may He be blessed, he banned the 
book and took it out of circulation. 
You certainly hear the problematics of this interpretation and its foolishness. How have they 
attributed to Hezkia stupidity that one would not attribute to the worse of human beings, and they 
have done the same concerning his contemporaries who accepted his decision. 
According to their mistaken and un-thought-out notion a hungry man who will go and eat from a 
loaf of bread and will certainly be healed from the serious sickness of hunger, is to be considered 
as abandoning God and not relying on Him. We should call such people fools.  
Just like we thank God when we eat, for He has provided me that which satisfies me and 
removes my hunger so that I live and flourish, so should I thank God when He provides me with 
a medical remedy through will I can be healed of my disease. 
I would not have had to challenge such a faulty approach had it not been so prevalent.  

 
 

פירוש הספורנו לספר בראשית, פרק י"ז  
 ,בידיעת דרכי ובהדמותך אלי " (ירמיהו ט')השכל וידוע אותי" ,אנושיוהיה תמים. וקנה השלימות האפשר למין ה (א') 

וזה  "(שמות ל"ג)הודיעני נא את דרכיך ואדעך"כי אמנם פעולת כל נמצא תורה על צורתו כאמרו  ’כפי האפשר אצלך
:שית א')" (בראנעשה אדם בצלמנו כדמותנו"והמכוון מאת האל ית' בבריאה כאמרו  הוא השלמות האחרון למין האנושי   

 
Commentary of the Seforno to the Book of Breishit, chapter 17 

 



(1) “And be perfect”. Acquire for yourself the highest degree of human actualization. 
“Investigate and obtain knowledge of Me” through the study of My ways, and through imitating 
Me, as much as it possible for you. For indeed the actions of any existent thing are indicative of 
its essence, as it says: “Let me know your ways and I will know you”. This is the highest human 
actualization, and it is what God was referring to when He said: “Let us make man in Our image 
and in Our likeness”. 
 
 

חובות הלבבות לרבנו בחיי אבן פקודא, הקדמה  
במהדורת חיימסון) 30(עמוד   

 
אבל, אם אתה איש דעת ותבונה, שתוכל לעמוד בהן על ברור מה שקבלת מהחכמים בשם הנביאים משרשי הדת וקוטבי 

עמוד על הענין], ויתברר לך מדרך הקבלה והשכל יחד, ואם תתעלם המעשים, אתה מצווה להשתמש בהן [עד שת
.[ותפשע] בדבר, תהיה כמקצר במה שאתה חייב לבוראך יתברך  

 
Duties of the Heart by Rabanu Bahya ibn Pekuda, introduction 

 
But if you are a man of intellect and understanding, able by their aid to obtain certainty on what 
you have received from the sages in the name of the Prophets in regard to the root principles of 
religion and the pivots of practical conduct, you are under an obligation to use your faculties 
until you gain clear and definite knowledge so that your faith and conduct shall rest on the 
foundations both of tradition and reason. If however, you ignore this duty and willfully violate it, 
you fall short in what you owe to your Creator. 
 
 

 חובות הלבבות לרבינו בחיי אבן קפודא, שער היחוד, פרק ב'
במהדורת חיימסון) 62ד (עמו  

 
ייחוד האל בלב ובלשון על ידי הקבלה, מפני שהוא מאמין במי שקבל מהם ואיננו יודע אמיתת הענין מצד שכלו ... 

ותבונתו, והוא כעיור הנמשך אחרי פיקח, ואפשר שיקבל ממקבל כמותו, והוא כחברת עיורים, שם כל אחד מהם ידו על 
ם ההולך לפניו, וזה על שכם זה שלפניו] עד שהגיעו אל הפיקח אשר בראש שכם חבירו [וחבירו כמו כן על שכ

החבורה, שמנהיגם, שאם יפשע הפיקח הזה בהם, ויתעלם מהם, ולא ייזהר בשמירתם, או אם ייכשל אחד מהם, או 
יקרהו מקרה  נעם יקרה לכל המקרה ההוא, ויתעו מני דרך, ואפשר שיפלו בבור או בגומץ, או שייכשלו בדבר שימ -

מלכת. וכן המייחד מצד הקבלה אין בוטחין בו שלא יבוא לידי שיתוף  
 

Duties of the Heart by Rabanu Bachya ibn Pekuda, Gate of Unity, chapter II 
 

… The profession of the unity of God with the mind as well as in speech, but attained through 
tradition only, the believer having faith in those through which he has received the tradition not 
however knowing the truth through the exercise of his own intellect and understanding: Such a 
person is like a blind man led by one that can see. It is also possible that he is receiving the 
tradition by one who himself has only learned it traditionally. This suggests comparison with a 
company of blind men, each of whom has his hand on the shoulder of the one in front of him, 
and so on until the file reaches a person endowed with sight who is at the head and acts as their 
guide. Should this seeing person fail in his duty and neglect to watch over his company, or 
should any of them stumble or meet with any other mishap, the misfortune would affect them all. 
They would all lose their way, fall into a pit or a ditch, or encounter an obstacle that would 
prevent their further progress. So too, if a man accepts the doctrine of the Unity on the basis of 
tradition only, he can never be sure that he will not come to the error of shituf (a 
misunderstanding of the nature of God’s absolute unity) 
 
 

חובות הלבבות לרבנו בחיי אבן פקודא, הקדמה  



במהדורת חיימסון) 36(עמוד   
 

וצריך שתדע, כי הכוונה והתועלת במצוות הלבבות הן שיהיו גלויינו וצפונינו שוים ושקולים בעבודת השם, עד שתהיה 
, ויצדיק כל אחד מהם את חבירו, ויעיד לו, ולא יחלוק עליו, ולא יסתור דבריו, והוא עדות הלב והלשון והאברים שוה

אשר יקראהו הכתוב "תמים", באמרו (דברים יח יג): תמים תהיה עם ה' אלהיך  
 

Duties of the Heart by Rabanu Bahya ibn Pekuda, introduction 
 

You should realize that the aim and value of the duties of the heart consist in their securing the 
equal cooperation of body and soul in the service of God, so that the testimony of heart, and that 
of the tongue and the other bodily organs shall be alike, and that they shall support and confirm, 
not contradict or differ from each other. This harmony is that which is called in Scripture 
‘perfection’ in such texts as: “You shall be perfect with the Lord your God”: (Devarim 18:14) 
 

------------------------ 
Commentary of the Ramban (Nachmanides) to the Book of Numbers, chapter 22, verse 23  

 
The purpose of this miracle was to show Bilaam who ‘gave man a mouth or who makes him 
dumb’ - to make it known to him that it is God who opens the mouth of the dumb, and that He 
may all the moreso by His will make dumb the mouth of those who normally speak, for He will 
put in their mouth the speech that He so desires. And to warn him that he should not rely on 
divination and sorcery to curse them, for he indeed was a diviner and sorcerer. 
 

Commentary of the Ralbag (Gersonides) to the Book of Numbers, chapter 22, verse 6 
 

He knew the future for each person by way of divination, to the greatest possible degree that one 
can know such things through divination. He was better at it than all the other diviners, and many 
things that he predicted indeed would come true. He was also a trickster and when he knew 
through divination that something bad would occur to someone, he would curse that person, and 
when he knew that something good would occur to someone, he would bless that person, and he 
would thereby cause people to believe that those who he blesses are blessed and those who he 
curses are cursed … 
 

Commentary of the Ralbag (Gersonides) to the Book of Numbers, chapters 22 – 24, Lesson 3 
 

There is a question to be asked: Why did God make such an effort to prevent Bilaam from 
cursing the Israelites? Since God said that they are blessed, what damage could be caused by 
Bilaam’s curse? ..  It seems to me that we should say that God did this for the following reason: 
When they will sin and God will punish them to teach them a lesson, they would understand that 
that their sin was the cause of the punishment that came upon them, so that they will repent and 
He will have mercy upon them. But if Bilaam had cursed them, they would have thought  that the 
evil that came upon them was a result of Bilaam’s curse…. 

 
 

Additional Sources: 
 

מסכת פסחים דף קי"ג עמוד ב'   
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי שמואל בר מרתא אמר רב משום רבי יוסי איש הוצל מניין שאין שואלין בכלדיים 

שנאמר תמים תהיה עם ה' אלהיך  
 

 
מוהר"ן תנינא לרבי נחמן מברסלב, סימן ע"ח לקראת הסוף, ד"ה והכלל כי אסור ליאש עצמוליקוטי   

 



ספר המצוות לרבמ"ם, מצוות עשה לדעת הרמב"ן, מצוה ח', החל מהמילים "והמצוה הזאת נצטווה אברהם ..."  
 

מדרש בראשית רבה, פרשת נח, פרשה ל', סימן י, ד"ה את האלוקים התחלך  
 
Ran דרשה י"א, עמ' תמ,ו במהד' החדשה) (דרשות הר"ן says that the commentators followed the Gemara 
and hold that  לא לתחכם לדרוש ולתור על פי דרכי האמורי לדעת מה יהיה באחריתו 
 
 
	  


